BR.0002.5.2020
Protokół Nr XX/20
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VIII kadencji,
która odbyła się dnia 08 maja 2020 roku
w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 14.10
Godzina zakończenia obrad 17.30
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności Radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesję przybyli: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy i kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIX/20.
4.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Nr 15/2020 w sprawie załatwienia wniosku p. J. Ś. o pomoc w załatwieniu spraw
socjalnych i dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy;
2) Nr 16/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Niemcza;
3) Nr 17/2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych;
4) Nr 18/2020 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o .o. z siedzibą w Niemczy, działającym na terenie
Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020-2024”.
5) Nr 19/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Niemcza
na lata 2020-2025;
6) Nr 20/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z
budżetu Gminy Niemcza dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzących żłobek, klub
dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
7) Nr 21/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2020-2036;
8) Nr 22/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2020
rok;
9) Nr 23/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażonego rezolucji dotyczącej
planowanej spalarni śmieci w miejscowości Przystronie w Gminie Łagiewniki.
5.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6.
Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 14.10 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Po czym wyznaczyła sekretarza obrad w osobie Radnej Kamili Smęt.
Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum i prawomocność obrad.
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Ad 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic odczytała proponowany porządek
obrad. Następnie w związku z wnioskiem Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich Wiesławy Kajrys i podjętej podczas posiedzenia połączonych komisji
w dniach 5 i 8 maja 2020 roku decyzji radnych, poinformowała o zmianach w porządku obrad
tj. zdjęciu projektu uchwały nr 20/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza dla podmiotów, o których mowa w art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzących
żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
a także wprowadzeniu projektu uchwały Nr 24/2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w celu dofinansowania zakupu ambulansu dla
Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, na potrzeby
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz ochrony zdrowia
publicznego. Ponadto na wniosek Pani Agnieszki Musiała Kierownika OPS w Niemczy
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy uzupełniła porządek obrad o punkt 4, w którym
podjęto temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i oceny zasobów pomocy
społecznej w Niemczy. W związku z przedstawionymi zmianami nastąpiła również zmiana
w numeracji kolejnych punktów porządku obrad.
Uwag do nowego porządku obrad nie zgłoszono i przyjęto go w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie.
Ad 3. Protokół z sesji nr XIX/20 został przez Radnych przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Paulina Dziedzic otwierając punkt obrad poświęcony
informacji na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy i ocenie zasobów
jednostki przypomniała radnym, że dokumentacja została przesłana Radnym wraz z
pozostałymi materiałami przed sesją. Radna Alicja Borodajko nawiązując do złożonej przez
kierownika jednostki informacji, zapytała o organizację dożywiania dla potrzebujących w
czasie ogłoszonego stanu pandemii, wobec zamknięcia stołówki szkolnej, która
przygotowywała posiłki dla klientów OPS-u. Kierownik jednostki Pani Agnieszka Musiała
wskazała na warunki określone w umowie z jednostką, która została zobowiązana przekazywać
klientom OPS-u posiłki o określonej gramaturze. Radni zwracali uwagę na formę w jakiej
posiłek jest przekazywany (są to potrawy w wekach). Kierownik poinformowała radnych, że
przeprowadzi rozmowę z firmą na temat jakości posiłków ofertowanych przez nią dla
podopiecznym OPS-u w okresie pandemii. Radny Miłosz Wrzesiński zapytał o organizację
dożywiania dla dzieci w wieku szkolnym, pozostających obecnie w domach. Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy Pani Anna Kuźmińska poinformowała, że
za zgodą SANEPID-u oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty stołówka szkolna będzie
przygotowywała posiłki dla dzieci na wynos od dnia 11 maja 2020 roku. Radni nie mieli więcej
pytań do przedłożonych przez Kierownika OPS w Niemczy pisemnych informacji. Wobec
powyższego Przewodnicząca Paulina Dziedzic zamknęła punkt 4 obrad sesji.
Ad 5. Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) Nr 15/2020 w sprawie załatwienia wniosku p. J. Ś. o pomoc w załatwieniu spraw
socjalnych i dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt wraz z
przedstawionym przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Edytę Mielnik
2

stanowiskiem uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca przeszła do głosowania nad
projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XX/105/20 w sprawie załatwienia wniosku p. J. Ś. o pomoc w załatwieniu spraw
socjalnych i dotyczących lokalu mieszkalnego w Niemczy.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 4.
2) Nr 16/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i
Gminy Niemcza;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt wraz z
przedstawionym przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Edytę Mielnik
stanowiskiem uzyskał pozytywną opinię połączonych komisji. Radny Andrzej Osipowicz
zwrócił uwagę na nieobecność Burmistrza Jarosława Węgłowskiego podczas trwających
właśnie obrad, w czasie których Radny miał nadzieję usłyszeć zdanie Burmistrza na temat
złożonej skargi. Radna Maria Oleksiak zabierając głos poprosiła radnych o odłożenie
głosowania nad projektem tej uchwały z uwagi na szereg wątpliwości, które pojawiły się
podczas rozpatrywania tej sprawy. Wskazała na fakt, iż projekt przedstawionej przez
Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Edytę Mielnik uchwały nie uzyskał
pozytywnej opinii prawnej, zwróciła również uwagę na wątpliwości czy pismo mieszkańca
Niemczy, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Niemczy zostało przez komisję właściwie
zakwalifikowane. Radna wyraziła własne zdanie, iż po zapoznaniu się z treścią pisma odniosła
wrażenie, że jest to wniosek a nie skarga. Radna Maria Oleksiak zwróciła również uwagę na to,
że podjęta podczas trwającej sesji decyzja Radnych, wobec prowadzonego przez Konserwatora
Zabytków postępowania w tej samej sprawie byłaby przedwczesna. A w jej ocenie decyzja o
uznaniu pisma mieszkańca Niemczy za skargę i przyjęcie jej jako zasadnej byłaby w obecnej
sytuacji dla Burmistrza krzywdząca. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
udzieliła informacji, iż w rozmowie telefonicznej z konserwatorem zabytków ustalono, iż żadne
postępowanie administracyjne z ramienia konserwatora na chwilę rozpatrywania skargi nie jest
prowadzone. Nastąpiła dyskusja, wymiana zdań radnych Alicji Borodajko, Kamili Smęt,
Miłosz Wrzesińskiego na temat słuszności argumentów wyrażonych w stanowisku Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy, przedstawionym w projekcie
omawianej uchwały. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Edyta Mielnik
podtrzymała stanowisko wypracowane na posiedzeniach komisji i wyrażone w projekcie
uchwały. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodnicząca
Paulina Dziedzic zamknęła dyskusję i przeszła do głosowania imiennego nad projektem
uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 8 głosami „ za”, przy 3 głosach
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XX/106/20 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza .
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 5 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 6.
3) Nr 17/2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt uzyskał
pozytywną opinię połączonych komisji.
3

Radna Alicja Borodajko zaproponowała obniżenie kwoty wyrażonej w projekcie uchwały w
wysokości 80,00 zł, która jest za wysoka w stosunku do opłat obowiązujących w gminach
ościennych. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Urszula Adamczyk, która zwróciła uwagę
radnych na to, że wysokość opłaty pozostała na poziomie przyjętym w 2012 roku i nie została
zmieniona, podkreśliła również potrzebę podjęcia uchwały z uwagi na konieczność
wyodrębnienia kompetencji świadczonych przez firmy zewnętrzne usług w zakresie odbierania
nieczystości ciekłych i pozostałych odpadów. Radna Edyta Mielnik złożyła wniosek o
obniżenie projektowanej wysokości opłaty do kwoty 60,00 zł ze względu na trudną sytuację
mieszkańców w okresie pandemii. Sekretarz Gminy podkreśliła, że projekt uchwały ma na celu
sformalizowanie zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Nastąpiła
dyskusja na temat wysokości stawki i jej zasadności. Radni nie mieli więcej pytań do projektu
uchwały. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Paulina Dziedzic przystąpiła do głosowania
łącznego radnych nad wnioskiem Radnej Edyty Mielnik o zmianę w paragrafie 1 projektu
uchwały zapisu wysokości opłaty na kwotę 60,00 zł.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, „przeciw” głosowało 3 radnych, 4 radnych
„wstrzymało się” od głosu. Przewodnicząca ogłosiła, że wniosek został przyjęty. Następnie
przeszła do głosowania imiennego nad projektem uchwały z przyjętą zmianą stawki.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 7 głosami „ za”, przy 2 głosach
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XX/107/20 w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 7 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 8.
4) Nr 18/2020 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o .o. z siedzibą w Niemczy, działającym na
terenie Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020-2024”;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt uzyskał
pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XX/108/20 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o .o. z siedzibą w Niemczy, działającym na terenie
Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020-2024”.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 9 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 10.
5) Nr 19/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta
i Gminy Niemcza na lata 2020-2025;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt uzyskał
pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XX/109/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Niemcza
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na lata 2020-2025.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 11 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 12.
Przewodnicząca obrad, na wniosek Radnej Wiesławy Kajrys, o przekazanie ponownie
pod obrady komisji projektu uchwały nr 20/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza dla podmiotów, o których mowa w art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzących
żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
przeprowadziła głosowanie łączne.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Przewodnicząca ogłosiła, że wniosek został przyjęty i projekt uchwały nr 20/2020 w
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza
dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych
opiekunów oraz osób, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie ponownie procedowany na najbliższym
posiedzeniu połączonych komisji i przedstawiony Radzie Miejskiej na sesji w dniu 29
maja 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.10 ogłosiła przerwę.
O godz. 15.25 otworzyła obrady ponownie.
6) Nr 21/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036;
7) Nr 22/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na
2020 rok;
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącą Paulinę Dziedzic radni przystąpili do omawiania
projektów uchwał budżetowych oznaczonych numerami 21/2020 i 22/2020.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o szczegóły dotyczące procedury zakupu przez gminę
nowego autobusu. Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska wskazała na to, że procedura
zostanie uruchomiona po otrzymaniu dofinansowania z zachowaniem określonych parametrów,
które zostały opisane we wniosku. Radni zadawali pytania na temat procedur zakupu nowego
autobusu dla gminy w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy wraz z
dofinansowaniem. Wyjaśnień udzielały Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska oraz Skarbnik
Gminy Marta Żłobicka - Wnuk. Pani Skarbnik podkreśliła, że zmiany w budżecie nie dotyczą
kwestii wprowadzenia wydatku dotyczącego zakupu autobusu, ponieważ ten element budżetu
został wcześniej wprowadzony zarządzeniem burmistrza. Dodała również, że pod dzisiejsze
obrady radnych przedstawiane są jedynie zmiany określone w kolumnach „zmniejszenia” bądź
„zwiększenia”. Radny Stanisław Pelc zapytał o liczbę dzieci niepełnosprawnych dowożonych
do placówek oświatowych w obowiązującym roku szkolnym i jaka jest wysokość środków
finansowych zaangażowanych w tym roku na ten cel. Inspektor Agnieszka Borowska
poinformowała radnych, że dowożonych dzieci jest 11, a w 2020 roku, w budżecie gminy na
ten cel zaplanowano kwotę 128.000, 00 zł. Radna Edyta Mielnik zapytała radcę prawnego czy
podczas dzisiejszych obrad radni mogą wnieść zmiany w załączniku nr 4 projektu uchwały
budżetowej, w zadaniu dotyczącym zakupu autobusu.
Radca Prawny Mateusz Zeman poprosił o pięć minut przerwy, w celu zapoznania się z
dokumentem.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 15.40 ogłosiła przerwę.
O godz. 15.50 otworzyła obrady ponownie.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic po wznowieniu obrad oddała głos radcy prawnemu, który
wyjaśnił radnym zasady przedstawiania prze nich projektów zmian w budżecie tzw.
autopoprawek, powołując się na konieczność wyrażenia zgodny organu wykonawczego na
proponowany zapis radnych. Radna Edyta Mielnik wyraziła dezaprobatę dla wydatku zakupu
autobusu przy zaangażowaniu środków finansowych w wysokości zapisanej w budżecie.
Stwierdziła również, że gminy nie stać na tak znaczący wydatek. Proces podejmowania zmian
sprecyzowała Skarbnik Gminy, która ponownie wskazała na prawa radnych w zakresie
wprowadzania autopoprawek do zmian w budżecie gminy proponowanych przez burmistrza
jako organu wykonawczego.
Radni podjęli wielowątkową dyskusję m. in. na temat konieczności zabezpieczenia w budżecie
gminy dodatkowych środków finansowych na utrzymanie terenów zielonych/boisk w
sołectwach, trudnej sytuacji ekonomicznej gminy, potrzeb przedsiębiorców, których siedziby
zlokalizowane są na terenie gminy.
Radny Stanisław Pelc złożył wniosek o przełożenie głosowania nad uchwałami o zmianach w
budżecie gminy na rok 2020 do kolejnej sesji. Radca prawny Mateusz Zeman poinformował,
że radni mogą przyjąć bądź odrzucić proponowane przez Burmistrza zmiany w budżecie.
Zastępca Burmistrza poinformowała radnych, że w momencie kiedy uchwała nie zostanie
podjęta w dniu dzisiejszym zachwiane zostaną terminy procedur przetargowych. Radni Andrzej
Osipowicz i Edyta Mielnik zapytali czy projekt uwzględnia remont mostu zlokalizowanego na
drodze gminnej przy przewidzianej w budżecie do remontu ul. Polnej? Oraz czy projektant
przewidział możliwość przejazdu pojazdów o tonażu 3,5 tony. Pani Zastępca Burmistrza
zadeklarowała kontakt telefoniczny z Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Lokalnego
w celu konsultacji.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic przerwała dyskusję nad projektami uchwał
dotyczącymi zmian budżetowych.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy poddała pod głosowanie
wniosek o zmianę w porządku obrad, aby przyspieszyć procedowanie kolejnych
projektów uchwał. Wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
8) Nr 23/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażonego w rezolucji dotyczącej
planowanej spalarni śmieci w miejscowości Przystronie w Gminie Łagiewniki;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt uzyskał
pozytywną opinię połączonych komisji. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XX/110/20 w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażonego w rezolucji dotyczącej
planowanej spalarni śmieci w miejscowości Przystronie w Gminie Łagiewniki.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 13 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 14.
Przewodnicząca wróciła do omawiania projektów uchwał budżetowych i oddała głos Zastępcy
Burmistrza Bożenie Rynkowskiej.
Pani Burmistrz poinformowała radnych, że zgodnie z informacją jaka uzyskała od mgr inż.
Kamili Pankiewicz – Krawiec Kierownik Referatu Budownictwa planowany remont drogi
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dotyczy nawierzchni za mostem, natomiast w dokumentacji projektant przewidział tonaż
pojazdów o wartości 3,5 t. Radna Edyta Mielnik zapytała o kryteria, jakimi kierowano się przy
wyborze drogi do remontu. Zwróciła uwagę na zły stan drogi w Nowej Wsi Niemczańskiej o
czym informowali mieszkańcy podczas spotkania sołeckiego. Zastępca Burmistrza Bożena
Rynkowska poinformowała radnych, że z informacji które posiada zdecydowano o remoncie
drogi z uwagi na to, iż mieszkańcy Stasina korzystają od wielu lat z uprzejmości OHZ oddziału
w Gilowie, korzystając z drogi technicznej i nie mają innej możliwości, ponieważ brak jest w
tej lokalizacji drogi publicznej.
Radna Wiesława Kajrys złożyła autopoprawkę o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2020
rok dodatkowej kwoty w wysokości 3200,00 zł:
Zmniejszenie w Dziale 750, Rozdział 75023, Paragraf
- 3200,00 zł
Zwiększenie w Dziale 855, Rozdział , Paragraf + 3200,00 zł
Przewodnicząca zarządziła głosowanie łączne nad autopoprawką, która została przyjęta przez
radnych jednogłośnie.
Skarbnik Gminy zapytała radcę prawnego jak proceduralnie burmistrz, który nie jest obecny
ma wyrazić zgodę na autopoprawkę radnych. Mecenas Mateusz Zeman poinformował, że w
przypadku kiedy proponowana zmiana jest przeniesieniem środków nie jest wymagana zgoda
organu wykonawczego, aczkolwiek z uwagi na to iż dotyczy ona zwiększenia oraz
zmniejszenia środków na zadania wcześniej zaplanowane zgoda burmistrza jest zalecana.
Radny Paweł Zapotoczny zapytał o dyspozycje Skarbnika Gminy dotyczącą wstrzymania się z
wydatkami w ramach Funduszu Sołeckiego na okres miesiąca, ze względu na trudną sytuację
finansową gminy. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w pierwszej kolejności powinny być
realizowane w ścisłym porozumieniu z gminą, zgodnie z określonymi priorytetami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz. 16.37 ogłosiła przerwę.
O godz. 16.45 otworzyła obrady ponownie.
Po wznowieniu obrad radni nadal zajmowali się projektami uchwał budżetowych. Skarbnik
Gminy Marta Żłobicka – Wnuk poinformowała zebranych, że Burmistrz Miasta i Gminy
Niemcza Jarosław Węgłowski wyraził zgodę na proponowaną przez radnych autopoprawkę.
Radni nie mieli więcej pytań do projektów uchwał budżetowych.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic zarządziła
głosowanie imienne nad projektami uchwał:
Ad 6). Nr 21/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036;
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XX/111/20 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2020-2036.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 15 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 16.
Ad 7). Nr 22/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza
na 2020 rok z naniesioną autopoprawką radnych;
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę nr
XX/112/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2020 rok.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi
załącznik nr 17 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 18.

7

9) Nr 24/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Dzierżoniowskiemu w celu dofinansowania zakupu ambulansu dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, na potrzeby
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz ochrony zdrowia
publicznego;
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 5 maja 2020
roku. Przewodnicząca Wiesława Kajrys poinformowała Radnych, że projekt uzyskał
pozytywną opinię połączonych komisji.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca obrad przeszła do głosowania
imiennego nad projektem uchwały.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 14 radnych – 14 głosami „ za”, podjęła uchwałę
nr XX/113/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w
celu dofinansowania zakupu ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala
Powiatowego w Dzierżoniowie, na potrzeby ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-Cov-2 oraz ochrony zdrowia publicznego.
Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w tej sprawie stanowi załącznik
nr 19 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 20.
Ad 6. Przewodnicząca obrad otworzyła kolejny punkt porządku obrad – Interpelacje, wnioski
i zapytania radnych.
Przewodnicząca poinformowała o złożeniu w biurze Rady Miejskiej w Niemczy pism, które
zostaną skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy w celu
opracowania stanowiska dla Rady Miejskiej w Niemczy. Wśród nich jest petycja mieszkańców
Niemczy, wniosek oraz skarga.
Radny Paweł Zapotoczny podniósł sprawę skargi złożonej Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Niemczy na jego działanie. Przewodnicząca wskazała, że sprawa została
załatwiona w formie czynności techniczno- materialnej z uwagi na to, że skarżący
doprecyzował iż pismo dotyczyło tylko jednego radnego a zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie na radnego nie przysługuje skarga. Przewodnicząca Paulina
Dziedzic poinformowała radnych, że udzieliła odpowiedzi stronie zgodnie z informacją
uzyskaną z działu prawnego Wojewody Dolnośląskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Wrzesiński poinformował radnych, że ze
względu na panujący stan pandemii zaplanowane w marcu posiedzenie nie odbyło się. O
terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli remontu drogi przy ul.
Wrocławskiej radni zostaną powiadomieni. Radni mieli wątpliwości co do dostępu wszystkich
radnych do dokumentacji podlegającej kontroli. Mecenas Mateusz Zeman wskazał m. in. na
zapisy Rozdziału 7 Statutu Miasta i Gminy Niemcza, gdzie wyczerpująco określono zasady,
tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej w obszarze przeprowadzanych kontroli. Mecenas
nawiązał również o przepisach o dostępnie do informacji publicznej oraz odpowiedzialności
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Mecenas zalecił zachowanie procedury kontroli
określonej w statucie.
Radna Wiesława Kajrys poprosiła o interwencję w zakresie montażu boksów
na pojemniki z segregacją odpadów, na ul. Królowej Jadwigi w Niemczy, zapytała o montaż
toalet na cmentarzu i w drodze do Wojsławic oraz czy został Poczcie polskiej przekazany spis
wyborców. Odpowiedzi udzieliła Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska, która
poinformowała zebranych, że spis wyborców nie został przekazany, pierwsza z toalet po
uzgodnieniach z TAURON-em zostanie zamontowana przy cmentarzu najprawdopodobniej do
końca czerwca, druga zostanie przywieziona przez wykonawcę po pandemii. Natomiast temat
boksów zostanie przekazany do rozpatrzenia.
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Radna Edyta Mielnik zapytała o interwencję w sprawie gromadzonych przy ul.
Batalionów Chłopskich w Przerzeczynie Zdroju odpadów odpowiedzi udzieli kierownik
referatu na piśmie. Zapytała również o frezowinę do sołectw, odpowiedzi udzieli Burmistrz
telefonicznie.
O godz. 17.17 obrady opuścił radny Stanisław Pelc.
Radna Kamila Smęt pytała na prośbę mieszkańców o realizację planu oznakowania w
gminie, plan wycinki drzew na terenie sołectwa Kietlin oraz zmiany w wysokości
pozyskiwanych przez gminę środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ze względu na
trwający stan pandemii. Zastępca Burmistrza Bożena Rynkowska poinformowała, że dotacje
częściowo zostały zamrożone, natomiast odpowiedzi na pozostałe pytania udzieli Pan burmistrz
telefonicznie.
O godz. 17.21 obrady opuściła radna Kamila Smęt.
Radny Andrzej Osipowicz zapytał o możliwości rozłożenia podatków na raty
przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie gminy. Skarbnik Gminy wskazała na możliwości
rozpatrywania wniosków o umorzenie w sprawach indywidualnych przedsiębiorców zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Radna Wiesława Kajrys zapytała czy można złożyć wniosek o zwolnienie z opłat
koncesji. Sekretarz Gminy wskazała na sposób naliczania wysokości opłat koncesji, która
wynika z danych dotyczących ubiegłego roku. Radna zwróciła również uwagę na umieszczenie
przy wyjeździe z ul. Gumińskiej oznakowania poprawiającego widoczność.
Radna Alicja Borodajko poprosiła o interwencję w sprawie ruin budynku na ul.
Dębowej 1, który zagraża zdrowiu i życiu przechodniów. Zastępca Burmistrza poinformowała,
że w tej sprawie toczy się postepowania związane z ustaleniem spadkobierców i osób
odpowiedzialnych za stan i zagospodarowanie nieruchomości.
Zastępca Burmistrza na pytanie Przewodniczącej Pauliny Dziedzic poinformowała
również, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Sołtysami, podczas którego zostaną
omówione m. in. sprawy dzierżawy sprzętu do koszenia i koszenia miejsc wypoczynku i sportu
w sołectwach.
Ad 7. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
Paulina Dziedzic o godz. 17.30 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=L5Z2-ouR_x4
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
(-) Paulina Dziedzic
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